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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Conheça Domingos Sávio, sua atuação como deputado federal e a
prestação de contas das emendas pagas e apresentadas em 2015.

EDITORIAL

Emendas ao orçamento e
“orçamento impositivo”
Domingos Sávio exerce seu
segundo mandato como deputado
federal. É Médico Veterinário, graduado
pela UFMG. Casou-se, constituiu família
e exerceu sua profissão em Divinópolis,
onde iniciou sua vida pública. Atuou
como líder cooperativista, exercendo a
presidência da Cooperativa Agropecuária
de Divinópolis e da Cooperativa de Crédito Rural – Crediverde. Foi também presidente do Sindicato Rural de Divinópolis.
Elegeu-se vereador em 1992, atuando como presidente da Câmara Municipal no biênio 1994 a 1996. Em 1996, foi
eleito prefeito de Divinópolis, exercendo
um mandato dinâmico e progressista.
Foi eleito em 2003 para seu primeiro
mandato como deputado estadual, sendo
reeleito em 2006 com quase 100 mil
votos, o dobro da votação de sua primeira
eleição para o cargo. Na Assembleia, foi
um dos principais articuladores do, então
governador, Aécio Neves, atuando na presidência de diversas comissões e também
como Líder da Maioria na Casa.
Seu trabalho favoreceu a eleição,
em 2010, para a Câmara dos Deputados,
recebendo os votos de 143.113 mineiros.
Logo em seu primeiro mandato no Congresso Nacional, repetiu a experiência
de sucesso dos mandatos anteriores,
destacando-se como um parlamentar
atuante. Foi Líder da Oposição na Casa e
é coordenador da bancada do PSDB pelo
terceiro ano consecutivo na Comissão
Mista de Orçamento. Em 2014 foi reeleito,
aumentando a votação.
Assumiu em junho de 2015, de
forma consensual e unânime dos convencionais, a presidência do PSDB mineiro
com o apoio de todos os deputados
estaduais e federais eleitos pela sigla,
dos senadores Antonio Anastasia e Aécio
Neves e de parceiros políticos do partido.
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Dentre as muitas frentes de
atuação de um deputado federal, a
destinação de emendas tem um papel
importante para grande parte dos
municípios brasileiros, pois com a queda
crescente do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM, da arrecadação fiscal
e sem nenhuma condição de se viabilizarem sem o auxílio de níveis superiores de governo para o atendimento
das necessidades de seus habitantes, o
orçamento federal se apresenta como
uma das poucas oportunidades dessas
cidades alcançarem os serviços públicos
de que carecem. Busco, com a indicação
de minhas emendas, atender os apelos
junto às minhas bases eleitorais, pois
conheço a fundo as comunidades que
represento.
No entanto, a atual conjuntura
nos apresenta amarras. A todos,
independente de partidos, estados e
coligações, as emendas estão travadas,
não sendo pagas e as emendas à LOA
ficam aquém do desejo e empenho dos
deputados. No Orçamento Geral da
União os deputados federais fazem indicações de emendas, destinando valores
para atender a demandas específicas

dos municípios. Após essa indicação,
as emendas devem ser empenhadas
pelo governo, convertendo-se em compromissos e pagamento. No entanto,
é comum o governo não empenhar
emendas como forma de evitar atender
aos pleitos. Em outros casos, atrasa até
mesmo o pagamento de emendas já
empenhadas.
Diante das negligências do
Governo, estamos batalhando para
que seja sentenciada a PEC 358/2013,
conhecida como “Orçamento Impositivo”. A ideia é mudar essa prática de
contingenciamento, tornando obrigatória a execução de todo o orçamento nos
termos em que ele foi aprovado pelo
Congresso Nacional.
Vale ressaltar também que ao se
amarrar as mãos do Executivo e impedir a barganha do voto parlamentar em
troca da liberação de emendas, vamos
aumentar a independência do Legislativo. Isso fortaleceria a democracia,
uma vez que um Poder perderia capacidade de se impor sobre outro.
Continuarei lutando por mais
verbas na ponta, nas cidades, perto da
população, que é onde mais se precisa.
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Domingos Sávio destina emendas
que contemplam diversas áreas
O deputado federal Domingos
Sávio sempre desempenhou um papel
importante no Orçamento Geral da
União. Como membro da Comissão
responsável por analisar e aperfeiçoar
a proposta enviada anualmente pelo
poder executivo, onde coordena a
bancada da oposição, o deputado
busca constantemente garantir a aplicação correta dos recursos públicos
onde eles são mais necessários.
Evidentemente, Domingos Sávio
desempenha esse trabalho aliado à sua
compreensão da realidade das cidades
no interior de Minas, assegurando
os investimentos necessários para o
seu desenvolvimento. O parlamentar
destinou ao longo destes anos no Congresso Nacional uma série de emendas
parlamentares, contemplando diversas áreas. Só neste ano, Domingos
Sávio conseguiu o pagamento de
aproximadamente R$ 8.000.000,00
e mais de R$ 15.000.000,00 foram
apresentados, ou seja, os analistas dos
ministérios já receberam as propostas
para diversos municípios mineiros nas
mais diversas áreas.
Para a saúde, só neste ano, o
deputado apresentou emendas no
valor de R$ 7.671.211,00 para obras,
aquisição de equipamentos e custeio
de hospitais públicos e filantrópicos,
fortalecendo a Rede SUS e garantindo
a melhoria no atendimento e na estrutura das unidades. Da mesma forma,
contribui com emendas para os Fundos Municipais de Saúde, garantindo
às prefeituras condições de edificar
unidades de saúde, adquirir equipamentos e medicamentos, entre outras
importantes ações.
O trabalho no orçamento com
relação às emendas para a educação
também tem sido destaque na atuação de Domingos Sávio. Através de
emendas parlamentares individuais
o deputado apresentou R$ 900 mil
em 2015 para investimentos em
Universidades, na rede pública estadual de ensino, atendendo assim a
várias escolas, além de recursos para
o transporte escolar com a aquisição

de ônibus para os municípios. Diversas
cidades construíram creches infantis
também viabilizadas pela atuação do
parlamentar.
A segurança pública também
recebeu investimentos. Para 2015
foram apresentados R$ 1 milhão
para o setor. Domingos Sávio garantiu
recursos para as polícias militar e civil,
além de contribuir com o trabalho de
recuperação de dependentes químicos
viabilizando veículos para comunidades terapêuticas.
Todo esse trabalho se soma a
milhões de reais em investimentos em
obras de infraestrutura em dezenas
de municípios mineiros. Só para este
ano, Domingos Sávio apresentou R$
3.700.000,00, recursos assegurados
para asfaltamento e recuperação de
vias públicas, para a construção de
praças, melhorias em estradas vicinais e outras importantes intervenções promovidas pela administração
pública municipal. Tudo isso somado

a recursos para aquisição de maquinários para o trabalho das prefeituras.
Tendo raízes na área da agricultura e pecuária, o deputado também
priorizou emendas parlamentares
nos ministérios que lidam com o setor.
Para este ano apresentou emendas
no valor de R$ 1 milhão destinadas à
aquisição de tratores e implementos,
bem como insumos agrícolas e outros.
Além desses investimentos de
destaque, Domingos Sávio sempre se
preocupou com desenvolver o esporte
e lazer, com vários recursos para obras
de fomento a essas áreas. Também
contribuiu com recursos para iniciativas culturais e de turismo.
Além de suas emendas individuais, Domingos Sávio sempre preocupou-se em conseguir mais recursos
nos ministérios e apresentar emendas
de bancada a exemplo da emenda à
bancada mineira que garante R$ 150
milhões para aquisição de transporte
escolar.
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Bancada Mineira
destinará emenda
impositiva para
Transporte Escolar

Em reunião da bancada mineira,
definiu-se que a emenda impositiva
para Minas Gerais fosse destinada
prioritariamente para o transporte
escolar. A proposta partiu do deputado
federal Domingos Sávio e foi aceita
pelos demais deputados que compõe
a bancada, ressaltando também investimentos nas Universidades Públicas e
Instituições Filantrópicas. A proposta
baseou-se no Orçamento Geral da
União para 2016.
O deputado federal Domingos
Sávio salientou que a reunião foi
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democrática, com participação maciça
dos parlamentares mineiros e boa
condução do coordenador da bancada, Fábio Ramalho. Sobre a garantia
de investimentos e pagamentos, o
parlamentar relatou sua participação
na CMO. “Eu faço parte da Comissão Mista de Orçamento e levei
aos colegas da bancada mineira de
que estamos assegurando na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO para
que uma das emendas de bancada
seja “impositiva” e isso, obviamente,
garantirá mais recursos para todos os
www.domingossavio.com.br

Domingos Sávio
ressaltou a importância
de incentivo e acesso à
Educação

estados”, reforçou.
Sobre o investimento em educação e no transporte escolar, Domingos
Sávio falou que é imprescindível
que um país que tem como lema de
governo “Pátria Educadora” a atenção
prioritária e necessária no setor. “Eu
conheço o drama que existe nos municípios do interior de Minas, muitos
deles com zona rural muito extensa.
É imprescindível que asseguremos
todas as condições possíveis para que
nenhum aluno se afaste da escola”.
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Emenda de Domingos Sávio prioriza combate
às drogas e à degradação das famílias
A Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO) aprovou emenda orçamentária
destinando recursos ao Ministério
da Justiça para investir em políticas
de combate às drogas e de apoio à
recuperação dos dependentes químicos. A proposta foi apresentada pelo
deputado federal Domingos Sávio
(PSDB-MG) e teve o apoio dos demais
membros da bancada. Serão destinados R$ 100 milhões para a finalidade.
“Acredito que com isso damos
uma contribuição para um problema
gravíssimo que é de natureza social,
de saúde e de segurança pública, por-

que estão associadas à criminalidade,
as doenças, à degradação familiar.
Então é preciso enfrentar esse problema, claro que com o rigor da lei
no combate ao tráfico, mas é preciso
enfrentá-lo dando amparo às famílias dos dependentes para que eles
possam ser tratados e recuperados”,
explica Domingos Sávio.
Segundo ele além de tratar
dependentes químicos e as famílias,
é preciso educar as crianças e jovens
para não entrarem no que classificou como um mundo paralelo, que
“começa como um sonho e termina
como um pesadelo”.

Promoção
da dignidade
humana e valores
familiares

“Gostaria que boa parte
desse recurso fosse empregada
em programas educativos e
em apoio às comunidades
terapêuticas”, frisa o parlamentar.

Na CMO, também foram aprovadas mais três emendas destinando
recursos para a Rede de Hospitais
Sara, para a educação básica e para
custeio na área de saúde. Para cada
uma delas também serão destinados
R$ 100 milhões, totalizando R$ 400
milhões de investimentos em saúde,
educação e combate às drogas.

A integridade humana é assegurada pela Constituição. Em
defesa dos direitos humanos, Domingos Sávio sempre atuou como
um fiscalizador de políticas públicas do governo federal na área,
visando assegurar o apoio às minorias. Sua primeira colaboração
foi, ainda em 2011, aprovando uma emenda que assegura que
a revista íntima em mulheres por parte de autoridades somente
seja feita por pessoas do mesmo sexo, uma importante iniciativa
de preservação de detentas de quaisquer abusos.
O parlamentar está sempre atento às necessidades de
apoio ao desenvolvimento social, apoiando junto à SEDESE e ao
SERVAS uma série de iniciativas que visam fortalecer e apoiar
os mais necessitados, além de manter-se sempre em defesa de
políticas públicas que reduzam a desigualdade social.
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Emenda de Domingos Sávio
protege cooperativas contra
dupla tributação de ISS
Parlamentar votou para que tributação contemplasse municípios.
O deputado Domingos Sávio
conseguiu aprovar uma emenda ao
Projeto de Lei 366/2013 que trata a
tributação do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISSQN de competência dos municípios. Na emenda,
o parlamentar consegue a isenção
das cooperativas sob a alegação de
bitributação: na atual sistemática do
ISS, tanto na pessoa física, quanto na
jurídica, onera o cooperado, pois ele
contribui duas vezes: uma vez pela
cooperativa (pessoa jurídica) e depois,
novamente, como pessoa física (contribuinte individual autônomo).
O parlamentar comemorou a
aprovação de sua emenda e destacou
a importância da medida para que não
haja esvaziamento das cooperativas,
favorecendo a produção por individualismo que leva a concorrência predatória, a informalidade e a evasão fiscal.
“Faz-se necessário fortalecer as coo-

perativas e seus cooperados. A isenção beneficia todas as cooperativas,
das quais eu destaco especialmente as
Cooperativas de Trabalho Médico e os
médicos (seus cooperados) que serão
isentos do ISS através da cooperativa.
Foi uma grande vitória na Câmara,
agora vamos lutar para manter no
Senado e garantir a sanção da lei”, destacou. O Pl 366/2013 propõe inclusões
e exclusões da lista de serviços tributáveis e modifica as alíquotas aplicáveis
do gerador do ISS.
O deputado federal Domingos
Sávio é um defensor histórico do cooperativismo. Neste ano, foi agraciado
com a mais alta comenda do cooperativismo mineiro: “Medalha do Mérito
Cooperativista Paulo de Souza Lima”
do Sistema Ocemg, um reconhecimento para aqueles que se destacam
no trabalho em prol do crescimento e
desenvolvimento do cooperativismo.

Atuação parlamentar de Domingos Sávio é premiada
com a mais alta comenda do cooperativismo mineiro
O deputado federal Domingos
Sávio foi agraciado com a “Medalha do
Mérito Cooperativista Paulo de Souza
Lima” do Sistema Ocemg. A Medalha,
que é a mais alta comenda do cooperativismo mineiro, foi entregue na
solenidade em comemoração ao 93ª
dia Internacional do Cooperatismo, que
neste ano teve como tema: “Escolha
Cooperativismo, escolha equidade”.
A condecoração leva o nome
do primeiro presidente da Organização das Cooperativas do Estado de
Minas Gerais - Ocemg e foi instituída
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em 1991, com o objetivo de premiar
pessoas que se destacam no trabalho
em prol do crescimento e desenvolvimento do cooperativismo.
Ao entregar a medalha ao
deputado federal Domingos Sávio, o
presidente da Ocemg Ronaldo Scucato
exaltou o constante trabalho do parlamentar junto ao setor. “Tenho certeza,
e o cooperativismo mineiro também
tem certeza absoluta, bem como
todos os brasileiros que conhecem a
sua trajetória, de que você vai ostentar esta Medalha com a dignidade de
www.domingossavio.com.br

que é portador”, sentenciou.
Domingos Sávio agradeceu
o apoio da família e dos amigos ao
receber o reconhecimento, traçando a
trajetória percorrida e o envolvimento
com o cooperativismo. “Fico extremamente honrado em receber esta
homenagem, pois o cooperativismo
é a base da minha vida pública, algo
que venho defendendo desde o início
desse trabalho”. O cooperativismo é
mais do que um modelo de negócio,
é a solidariedade se organizando de
forma produtiva” disse o deputado.
/domingossaviomg
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Domingos Sávio comemora derrubada
do veto ao voto impresso
A nova regra se aplica a partir das eleições de 2018.
Nas próximas eleições para
presidente, governador, senador e
deputados federais e estaduais a urna
eletrônica deverá imprimir o voto do
eleitor. Em sessão do Congresso Nacional, Câmara e Senado derrubaram o
veto ao voto impresso da presidente
da República.
“O PSDB trabalhou unido.
Lutamos e vamos dar ao Brasil mais
transparência nas eleições. Além
da urna eletrônica teremos o voto
impresso para não corrermos o risco
de sermos roubados. O governo que
está aí rouba o povo brasileiro de
diversas formas e não merece a confiança na condução deste processo”,

disse o Deputado Federal Domingos
Sávio, um dos parlamentares que
defendeu fortemente a derrubada do
veto.
Foram 368 deputados contra e
50 a favor do veto. Entre os senadores,
foram 56 votos contra e a 5 a favor.
Apenas os parlamentares do PT eram
contrários a derrubada do veto.
A matéria será reinserida na Lei
13.165/15. O texto determina o uso
do voto impresso nas urnas eleitorais
para conferência pelo eleitor e para
posterior auditoria. A regra entrará em
vigor nas próximas eleições gerais, em
2018.

Domingos Sávio apresenta PL para
planos de saúde de aposentados

Os reajustes dos planos não podem ultrapassar o aumento das aposentadorias
O Deputado Federal Domingos
Sávio (PSDB-MG) apresentou projeto
de lei 2949/2015 que beneficia os
aposentados nos reajustes dos planos
de saúde.
O parlamentar sugere acrescentar a Lei 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros

privados, que passe a vigorar com o
artigo 15-A incluindo que os reajustes
nos planos contratados pelos segurados
aposentados em geral que não podem
ultrapassar o mesmo percentual de
aumento que lhes tenha sido assegurados no mesmo período de vigência pela
Previdência Social.
“Os
aposentados
no Brasil são vítimas de
regras
absurdamente
injustas que perduram há
décadas, e a cada ano as
aposentadorias vem sendo
reduzidas perdendo o seu
valor de compra. Além
disso, os planos de saúde
em sua maioria passam
a adotar percentuais de
reajustes bem superiores
a correção das aposentadorias, transformando a
vida destes cidadãos que
tanto contribuíram, e ainda
contribuem para nosso

País em verdadeiro pesadelo”, explica
Domingos.
O valor relativo à diferença entre
o limite estabelecido no artigo 15-A e
o valor máximo de reajuste autorizado
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o respectivo plano
de saúde, serão recursos em favor da
operadora contratada junto ao governo
federal, podendo ser utilizado para
pagamento de tributos, taxas e contribuições federais.
“O mínimo que devemos assegurar-lhes é que o reajuste dos planos
de saúde não ultrapassem o reajuste
da aposentadoria. Mas também não
é justo transferir aos demais usuários
este custo e onerar as prestadoras de
serviços suplementares de saúde com a
diferença entre valor cobrado no limite
máximo do reajuste da aposentadoria
e valor real do reajuste devidamente
comprovado e autorizado pela ANS”,
finalizou o parlamentar.
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Confira as principais proposições de lei (Projetos de Lei, Projetos de Lei Complementar,
Projetos de Resolução, entre outros) de autoria do Deputado Domingos Sávio ao longo do mandato.

PL 2125/2015

Modifica o Art. 9º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, assegurando o repasse de recursos dos fundos constitucionais de seus bancos administradores para os
bancos cooperativos e às confederações de cooperativas de crédito, e dá outras providências.

PL 2949/2015

Acrescenta art. 15-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”.

PLP 384/2014

Garantir ao Ministério Público (MP) o acesso a informações ou documentos sigilosos, bancários ou fiscais, de ocupantes de função pública ordenadores de despesa,
de agentes políticos e das pessoas jurídicas nas quais esses agentes sejam sócios, em investigação de crime contra a administração pública ou ato de improbidade
administrativa, mediante pedido fundamentado.

PL 7107/2014

Classifica como hediondo o crime contra a vida, a segurança e a integridade física do jornalista e profissional da imprensa no exercício de sua atividade.

PDC 1358/2014

Sua a aplicação do Anexo 3, da Norma Regulamentadora 15, do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades sob céu aberto.

PL 5229/2013

Altera o art. 62 da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) para dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação
básica.

PL 5331/2013

Altera o dispositivo da Lei 6830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

PL 4681/2012

Dispõe sobre a destinação de recursos das participações governamentais do Ministério da Educação.

PL 4682/2012

Institui o Programa de Cultura do Trabalhador, cria o vale-cultura, altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências.

PLP 227/2012

Regulamenta o § 6º do art. 231, da Constituição Federal de 1988 definindo os bens de relevante interesse público da União para fins de demarcação de Terras Indígenas.

PRC 107/2012

Cria a Comissão Permanente da Cultura na Câmara Federal.

PRC 120/2012

Altera a redação do § 3º do art. 29 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Explicação: Prorroga o mandato do presidente de subcomissão para conclusão
do relatório final.

PL 1968/2011

Altera a redação do art. 139-A da Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, acrescentando novo parágrafo. Explicação: Trata-se do art. 139-A da Lei nº 9.503, de 1997.

PL 2353/2011

Veda a aquisição de leite importado no âmbito da administração pública direta e indireta.

PL 2935/2011

Autoriza o uso dos recursos do FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - em programas de universalização de acesso a comunicação
digital para alunos e professores da rede pública de educação.

PL 2936/2011

Dispõe que os equipamentos eletrônicos responsáveis por detectar as infrações de trânsito devem ser capazes de detectar, registrar e exibir ao condutor, no instante
do cometimento da infração, a velocidade com a qual circula o veículo.

PL 2937/2011

Aperfeiçoa e ajusta as hipóteses legais de nulidade da sentença arbitral.

PLP 100/2011

Possibilita que os municípios que tenham disponibilidade de caixa depositem os recursos nas cooperativas de crédito.

PRC 43/2011

Altera o art. 157, § 3º, do Regimento interno, dispondo sobre concessão de prazo de 2 sessões, a pedido de qualquer líder, quando da apresentação, pelo relator, de
emenda em plenário.

PRC 82/2011

Inclui § 4º no art. 50 do Regimento Interno da Câmara para disciplinar presença dos membros em reuniões deliberativas das Comissões.

PRN 4/2011

Altera o § 3° do art. 6° da Resolução nº 1, de 2002- CN, para admitir a concessão de prazo de até duas sessões ordinárias, independente de deliberação do Plenário,
mesmo que a Medida Provisória esteja sobrestando a pauta de votação.

O QUE FAZ UM
DEPUTADO FEDERAL?
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COMO DOMINGOS SÁVIO
TEM FEITO!

@

Propõe e modifica leis

Apresentou 20 proposições de lei em seu primeiro mandato. Foi
também o relator de 16 proposições de outros deputados. É um
deputado assíduo, com 97,8% de presença nas deliberações,
sendo todas as faltas justificadas.

ü

Aprova e discute leis

No total, foram 148 proposições apresentadas, sendo 111
requerimentos.

N Fiscaliza o Governo com o TCU

Apresentou diversos requerimentos cobrando ativamente
explicações do Governo Federal. É o caso do PFC 190/14, onde
propôs fiscalização em contratos firmados entre Ministérios e a
GEAP – Autogestão em Saúde.

L

Investiga denúncias nas CPIs

Participou ativamente das diversas CPIs instaladas na casa,
sempre se manifestando a favor do povo brasileiro.

—

Usa a palavra em plenário
representando a população

O deputado fez 712 pronunciamentos no plenário da Câmara
defendendo o interesse dos mineiros.

Q

Propõe emendas parlamentares e
aprova o Orçamento da União

Desde que chegou à Câmara, Domingos Sávio apresentou 62
emendas ao Orçamento, destinando R$ 60,6 milhões para Minas
Gerais. Além disso, é um ativo membro da Comissão de
www.domingossavio.com.br
/domingossaviomg
Orçamento, onde coordena a bancada
da Oposição. /depdomingossavio

